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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pemasaran Jasa 

Sebelum membahas lebih dalam mengenai apa itu jasa sebenarnya, terlebih 

dahulu perlu diketahui definisi jasa itu sendiri.  

Menurut Kotler (2005:111) jasa didefinisikan sebagai berikut : 

     "Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak    
kepada lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 
kepemilikan apa pun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan 
suatu produk fisik". 

 
Menurut Adrian Payne dalam Yazid (2005:3) merumuskan jasa sebagai: 

“Aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) 
intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan 
konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer 
kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa 
bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik”. 

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa jasa merupakan kegiatan 

ekonomi di mana di dalamnya terjadi suatu interaksi yang menimbulkan pemberian 

tambahan nilai atau manfaat yang tidak berwujud dari penyedia jasa kepada 

pelanggan. Meskipun nantinya akan terjadi interaksi dengan barang-barang milik dari 

pelanggan dalam memberikan tambahan nilai atau manfaat tersebut, namun tidak ada 

transfer atau perpindahan pemilikan barang dari satu pihak ke pihak lainnya. 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Seperti yang telah 

dijabarkan di atas, kata jasa itu sendiri memiliki banyak arti, mulai dari pelayanan 

personal sampai jasa sebagai suatu produk. Zeithaml dan Bitner dalam Yazid 

(2005:3), mencoba untuk memberikan solusi dengan cara merangkum semua definisi 

jasa di atas, yaitu : 
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 “Jasa itu mencakup semua aktivitas ekonomi yang keluarannya bukanlah produk 
atau konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan 
pada waktu yang sama, dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk 
(kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan) yang secara prinsip intangible 
bagi pembeli pertamanya”. 

Jadi pada dasarnya, jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang menghasilkan 

produk tetapi tidak dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi 

pada saat yang sama dengan waktu produk tersebut dihasilkan serta memberi nilai 

tambah atau pemecahan atas masalah yang dihadapi pelanggan. 

Selanjutnya, Kotler (2005:112) membedakan penawaran suatu perusahaan 

menjadi lima kategori yaitu : 

a.  Barang berwujud murni  

Tawaran hanya terdiri dari barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, atau 

garam. Tidak ada jasa yang menyertai produk ini. 

 b.  Barang berwujud yang disertai layanan 

Tawaran terdiri dari barang berwujud yang disertai dengan satu atau beberapa 

layanan untuk meningkatkan daya tarik konsumennya. Sebagai contoh 

produsen mobil tidak hanya menjual mobilnya saja tetapi juga 

memperhatikan pelayanan bagi konsumennya. 

c.   Campuran 

Tawaran terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Misalnya, 

orang mengunjungi restoran untuk mendapatkan makanan dan pelayanan. 
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d.   Jasa Utama yang disertai barang dan jasa tambahan 

Tawaran terdiri dari satu jasa utama disertai jasa tambahan dan/atau barang 

pendukung. Contohnya, para penumpang pesawat terbang membeli jasa 

transportasi.  

e.   Jasa murni 

Tawaran hanya terdiri dari jasa. Contohnya mencakup jasa menjaga bayi, 

psikoterapi, dan jasa memijat. 

 

2.2 Bauran Pemasaran Jasa 

  Bauran pemasaran atau yang dikenal dengan sebutan marketing mix adalah 

konsep dasar dalam pemasaran modern yang dipergunakan untuk menyusun program 

pemasaran perusahaan. Bauran pemasaran merupakan kombinasi dari beberapa 

variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari pemasaran perusahaan. 

 Untuk memahami tentang bauran pemasaran diperlukan beberapa definisi 

bauran pemasaran menurut para ahli yang berbeda, sehingga diharapkan ada suatu 

wawasan yang luas yang dapat kita pegang sebagai dasar pemikiran. 

  Menurut Tjiptono (2005 : 31) bauran pemasaran jasa dapat dirangkum 

menjadi delapan, yaitu : 

1. Product  

Merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. 
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2. Pricing  

Keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan- kebijakan strategis 

dan taktis, seperti tingkat harga di antara berbagai kelompok pelanggan. 

 3. Promotion  

Meliputi berbagai metode untuk mengkomunikasikan manfaat jasa kepada 

pelanggan potensial dan aktual. 

4. Place  

Menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. 

5. People  

Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam bauran jasa. 

6. Physical Evidence  

Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial tidak 

bisa menilai jasa sebelum mengkonsumsinya. Bukti fisik dari karakteristik 

jasa dapat berupa brosur yang memuat foto lokasi hiburan dan lain-lain. 

7. Process  

Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi konsumen, high 

contact service, yang seringkali berperan sebagai coproducer jasa yang 

bersangkutan. 

8. Customer Service  

Dalam sektor  jasa, layanan pelanggan dapat diartikan sebagai kualitas total 

jasa yang dipersepsikan oleh pelanggan. 
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2.3 Pengertian Bank 

 Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi 

perusahaan dan badan usaha pemerintah dan swasta maupun perorangan dalam 

melakukan aktifitas keuangan yaitu menghimpun dana, perkreditan dan berbagai 

transaksi jasa keuangan yang diberikan oleh bank untuk melancarkan mekanisme 

bagi semua sektor perekonomian. 

Pengertian bank menurut Kasmir (2007:11), bank secara sederhana dapat 

diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dan tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. 

Pengertian bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 

tanggal 10 November 1998  tentang Perbankan dalam Kasmir (2007:12) adalah 

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka tarif hidup rakyat banyak”. 

Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa bank merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan usaha perbankan meliputi tiga 

macam utama diantaranya: 

1. Menghimpun dana (funding), merupakan kegiatan mengumpulkan atau 

mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat dalam bentuk 

jenis-jenis simpanan, antara lain: simpanan giro, simpanan tabungan, 

simpanan deposito. 

2. Menyalurkan dana (lending), merupakan melemparkan kembali dan yang 

diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito kemasyarakat dalam 
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bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

atau pembiayaan bagi bank berdasarkan prinsip syariah, atau dapat juga 

dikatakan sebagai kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari 

masyarakat (seperti jenis-jenis kredit antara lain: kredit investasi, kredit 

modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, kredit 

profesi). 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services), merupakan kegiatan 

penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan 

menyalurkan dana (seperti yang ditawarkan antara lain: jasa pengiriman 

uang (transfer), jasa kliring (clearing), jasa penagihan (inkaso), jasa kartu 

kredit (bank card), jasa letter of credit (L/C), menerima setoran-setoran, 

melayani pembayaran-pembayaran dan jasa-jasa lainnya).  

 

2.3.1 Bentuk Hukum Bank 

A. Bentuk Hukum Bank Umum 

a) Perusahaan perseroan (Persero) 

b) Perusahaan daerah 

c) Koperasi 

d) Perseroan Terbatas 

B. Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat 

a) Perusahaan Daerah 

b) Koperasi 

c) Perseroan Terbatas 

d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintaan 
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2.3.2  Jenis-jenis Bank 

 Praktik perbankan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang 

Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-undang perbankan 

nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-undang nomor 14 tahun 

1967, terdapat beberapa jenis perbankan. 

 Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan 

dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan terletak pada luasnya 

kegiatan atau jumlah produk yang ditawarkan maupun jangkauan wilayah 

operasinya. Kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada 

serta akte pendiriannya, sedangkan dari menentukan harga yaitu antara Bank 

Konvesional berdasarkan bunga dan Bank Syariah berdasarkan bagi hasil. 

 Menurut Undang-undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dalam 

Kasmir (2007: 20) dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI 

nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu: 

1. Bank Umum 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Di samping kedua jenis bank tersebut dalam praktiknya masih terdapat 

satu lagi jenis bank yang ada dan di Indonesia fungsi Bank Sentral 

dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Sentral ini diatur oleh 

Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Kasmir 

(2007:22).     
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2.3.3 Sumber Dana Bank 

Sumber dana bank adalah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank 

untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan 

pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan 

maupun lembaga lain diluar perusahaan dan juga dan dapat diperoleh dari 

masyarakat. Menurut Thomas Suyatno et. Al (2003:33) dalam garis besarnya 

sumber dana bagi sebuah bank ada tiga, yaitu: 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana berbentuk modal 

disetor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan-cadangannya 

serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang 

saham, sejauh belum keluar dari kas bank. 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas umumnya berbentuk simpanan, 

yang secara tradisional biasanya terdiri simpanan giro (demand-deposit), 

simpanan deposito (time-deposito), dan tabungan. 

3. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank 

maupun non bank, yang diperoleh bank sebagai pinjaman baik jangka 

pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kebutuhan dari bank 

peminjam. Dana yang berasal dari lembaga keuanagn antara lain: 

1) Kredit likuiditas Bank Indonesia 

2) Call Money 

3) Pinjaman antar bank 

4) Penerimaan dana luar negeri dan valuta asing 

5) Fasilitas diskonto dalam rupiah 

6) Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) 



 16 

Menurut Dahlan Siamat (2001:116) sumber utama dana bank (sumber 

tradisioanal bank) berasal dari: 

1. Giro atau Demand Deposit adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai 

alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara 

pemindahbukuan. 

2. Deposito Berjangka (Time Deposit) adalah simapanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara 

penyimpan dengan bank. Sumber dana ini memiliki ciri-ciri pokok yaitu 

jangka waktu penarikannya tetap. Pada umumnya jangka waktu jatuh 

tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. 

3.  Tabungan (Saving Deposit) adalah simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik denagn cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. 

Disamping itu sumber dana bank juga berasal dari modal sendiri dan 

sumber lainnya yang tidak termasuk di atas, diantaranya: Deposit on Call, 

Sertifikat Deposito, Call Money, KLBI. 

 

2.3.4 Fungsi Pokok Bank  

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, 

dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat. Menurut Dahlan Siamat (2001:88) Bank Umum 

memiliki fungsi pokok sebagai berikut: 
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a) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi. 

b) Menciptakan uang. 

c) Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 

d) Menawarkan jasa-jasa keuangan lain. 

 

2.4 Pengertian Tabungan 

 Dewasa ini, sudah menjadi kebiasaan bagi semua lapisan masyarakat 

untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk disimpan (ditabung) 

keperluan dimasa yang akan datang dan ini merupakan kemajuan yang cukup 

penting bagi perkembangan bank yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk 

menabung. Tabungan merupakan sebagian pendapatan seseorang yang disimpan 

dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Tabungan 

merupakan salah satu produk jasa yang dihasilkan oleh pihak perusahaan jasa 

perbankan, hal ini dalam rangka menyerap dana sebanyak-banyaknya dari 

masyarakat. Tabungan merupakan sisa dari pendapatan setelah dikonsumsikan, 

atau dapat juga dikatakan bahwa tabungan adalah sebagian kemampuan dan 

kesediaan uang untuk menahan nafsu konsumsi selama beberapa waktu supaya 

dimasa depan terbuka kemungkinan untuk konsumsi yang memuaskan. Tabungan 

ini dalam satu masyarakat yang tingkat pendapatannya rendah kemungkinan 

menabung adalah kecil, karena seluruh pendapatan akan dipergunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan masyarakat yang ekonominya mulai 

tumbuh, maka keadaan demikian pendapatannya juga mengalami pertumbuhan, 

sehingga kenaikan tingkat pendapatan dapat seluruhnya dikonsumsikan, 
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sedangkan selebihnya untuk tabungan. Jadi yang ditabung adalah sebagian dari 

kenaikan atau tambahannya dari pendapatannya tersebut. Bila seseorang 

berpendapatan rendah dia menginginkan agar semua kebutuhannya terpenuhi, 

maka orang tersebut harus berhati-hati dalam memperhitungkan bermacam-

macam kebutuhannya. 

 Beberapa ahli ekonomi memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang 

tabungan, sesuai dengan latar belakang dari mana ahli tersebut meninjau, tetapi 

pada prinsipnya adalah sama. Untuk lebih jelasnya penulis mengutip beberapa 

pengertian tentang tabungan. 

 Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 

Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet 

giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

 Definisi lainnya dikemukakan oleh Hasibuan (2002:69) yang menyatakan 

bahwa “Tabungan adalah pendapatan yang dikonsumsi atau pendapatan dikurangi 

dengan konsumsi”. Sedangkan Abdullah (2004:36) adalah “Tabungan merupakan 

simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat-syarat tertentu”. 

 Berdasarkan pada beberapa pengertian mengenai tabungan seperti yang 

dikemukakan diatas dapat disimpulkan, bahwa tabungan pada dasarnya 

merupakan simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan 

syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Bagi pihak bank, maka tabungan 

merupakan sumber dana potensial dari pihak ketiga yang akan sangat bermanfaat 

bagi bank. 
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2.5 Pengertian dan Karakteristik Jasa  

  Jasa memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan produk 

fisik atau barang. Tjiptono (2005:18) merangkum ada lima karakteristik yang melekat 

pada jasa yaitu: 

a.  Intangibility 

Tidak seperti halnya produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Konsumen akan menarik 

kesimpulan akan mutu jasa dari tempat, orang, peralatan, alat 

komunikasi, simbol dan harga yang mereka lihat.  

b. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama (tidak 

terpisahkan). 

c.   Variability/Heterogenity/inconsistency 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung kepada 

siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi. 

d. Perishability 

Jasa tidak dapat disimpan. Sifat jasa itu mudah lenyap. Dalam hal ini tidak 

menjadi masalah apabila permintaan tetap. Tetapi jika permintaan 

berfluktuasi, perusahaan jasa akan menghadapi masalah yang rumit. 
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e. Lack of ownership 

Lack of ownwrship merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. 

Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan 

dan manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, 

menyimpan atau menjualnya. 

Jadi dapat dijelaskan bahwa jasa itu berbeda dengan barang. Apabila barang dapat 

dimiliki, maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. Seseorang 

tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum menikmatinya sendiri. Apabila 

pelanggan membeli jasa, maka pelanggan hanya menggunakan, memanfaatkan, 

atau menyewa jasa tersebut. Dalam pemasaran jasa terdapat interaksi antara 

penyedia jasa dan pelanggan yang keduanya mempengaruhi hasil dari jasa tersebut. 

Oleh karena itu, jasa merupakan non-standardized output sehingga mempunyai sifat 

yang beragam. Keragaman ini yang membuat pelanggan jasa seringkali meminta 

pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk memilih penyedia jasa.  

 

2.6 Kualitas Pelayanan 

2.6.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

 Masalah kualitas dalam dunia bisnis kini sepertinya sudah menjadi ”harga 

yang harus dibayar” oleh perusahaan baik perusahaan barang maupun jasa agar ia 

tetap dapat bertahan dalam persaingan bisnisnya. Penilaian yang diberikan 

pelanggan atas suatu produk jasa, akan banyak dipengaruhi oleh faktor kualitas 

pelayanan yang menunjukan kemampuan perusahaan jasa untuk memenuhi harapan 

pelanggan. Menurut Daming dalam Yamit (2002:7): ”Mendefinisikan kualitas 

adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen”. 



 21 

 Kualitas pelayanan menurut Lupiyoadi (2001:144) menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai: ”Seberapa jauh perbedaan antara 

kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima atau peroleh”. 

 Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu 

expected services dan perceived services. Apabila pelayanan yang diterima atau 

yang dirasakan (perceived services) sesuai dengan yang diharapakan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika kualitas pelayanan yang 

diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan 

sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika kualitas pelayanan yang diterima lebih 

rendah daripada yang diharapkan (expected services), maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk. 

 

2.6.2 Dimensi Kualitas Pelayanan 

 Dimensi kualitas jasa dapat digunakan manajemen sebagai acuan untuk 

menyusun kerangka perencanaan strategis dan analisis. Dengan menentukan 

dimensi kualitas jasa akan memudahkan perusahaan untuk menentukan standar 

baku pelayanan kepada pelanggan.  

  Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Kotler (2006:56) ada 

lima dimensi kualitas jasa, yaitu: 

1. Bukti fisik (Tangibles)  

Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

pihak eksternal yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan 

yang digunakannya (tekhnologi), serta penampilan pegawainya. 
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2. Keandalan (Reliability) 

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

3. Ketanggapan (Responsiveness) 

Suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 

4. Jaminan (Assurance)  

Pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka dalam 

menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 

5. Empati (Empathy) 

Kesedian memberikan perhatian yang mendalam dan khusus kepada 

masing-masing pelanggan. 

2.6.3 Model Kualitas Pelayanan  

Faktor penentu tingkat kualitas jasa adalah faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya keadaan tidak terpenuhinya harapan kualitas jasa dari sisi 

pelanggan, yang sering dinyatakan sebagai model kualitas jasa. 
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Gambar 2.1 

Model Kualitas Jasa (Gap Model)  

 

 

Sumber: Kotler (2006:55) 

Kotler (2006:55) mengidentifikasikan lima kesenjangan (gap) yang 

menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas jasa yang dirangkum 

sebagai berikut: 

a. Gap 1 Persepsi Manajemen yaitu adanya perbedaan antara harapan 
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b. Gap 2 Spesifikasi mutu jasa adalah Manajemen mungkin memahami 

dengan tepat keinginan-keinginan pelanggan, tetapi tidak menetapkan 

standar kinerja.  

c. Gap 3 Penyampaian Pelayanan yaitu kesenjangan antara spesifikasi 

kualitas jasa dan penyerahan jasa. Dalam hal ini personil mungkin tidak 

terlatih baik atau bekerja melampaui batas dan tidak mampu atau bersedia 

memenuhi standar. Atau dihadapkan pada standar yang berlawanan, 

seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan pelanggan dan 

melayaninya dengan cepat. 

d. Gap 4 Komunikasi eksternal yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa 

dan komunikasi eksternal. Di sini harapan pelanggan dipengaruhi oleh 

pernyataan yang dibuat oleh wakil-wakil dan iklan perusahaan. 

e. Gap 5 Pelayanan yang diharapkan yaitu perbedaan persepsi antara jasa 

yang dirasakan dan yang diharapkan oleh pelanggan. Perbedaan ini terjadi 

apabila pelanggan mengukur kinerja perusahaan dengan cara yang berbeda 

dan memiliki persepsi yang keliru mengenai kualitas jasa. 

 

2.7 Kepuasan Pelanggan 

2.7.1 Definisi Kepuasan Pelanggan 

Seperti yang telah dikemukakan bahwa kualitas bersumber dari harapan 

pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Dengan demikian apabila 

perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, maka dapat 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu memuaskan pelanggannya. 
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 Definisi mengenai kepuasan diungkapkan oleh Day dalam Tjiptono 

(2005:349) menyatakan bahwa: 

“Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 

terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual 

produk yang dirasakan setelah pemakaiannya”. 

Selanjutnya, Engel dalam Tjiptono (2005:349) menyatakan bahwa : 

“Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif 

yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan 

pelanggan, sedangkan ketidak puasan timbul apabila hasil (outcome) tidak 

memenuhi harapan”. 

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat dikemukakan suatu inti yang sama 

yaitu kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan 

harapan yang mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang 

dirasakan oleh pelanggan. Jadi dapat dikatakan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan fungsi dari kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di bawah harapan, 

maka pelanggan merasa tidak puas. Sebaliknya jika kinerja melebihi harapan, 

pelanggan merasa sangat puas dan senang. 

 

2.7.2 Harapan Pelanggan 

 Definisi harapan pelanggan Menurut Olson dan Dover dalam Zeithaml et 

al. (1993) dalam Tjiptono (2002:61), bahwa harapan pelanggan merupakan 

keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk, yang 

dijadikan standar atau acuan dalam menilai kinerja produk tersebut. 
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 Kotler dan Armstrong (1994) dalam Tjiptono (2002:150) menyatakan 

bahwa harapan pelanggan dibentuk dan didasarkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya pengalaman berbelanja di masa lampau, opini teman dan kerabat, 

serta informasi dan janji-janji perusahaan dan para pesaing. 

 Zeithaml et al. (1993) dalam Tjiptono (2002:61) mengemukakan model 

konseptual pelanggan terhadap jasa. Komponen-komponennya adalah sebagai 

berikut: 

1. Enduring Service Intensifiers 

Faktor ini merupakan faktor yang bersifat stabil dan mendorong pelanggan 

untuk meningkatkan sensitivitasnya terhadap jasa. Faktor ini meliputi 

harapan yang disebabkan oleh orang lain dan filosofi pribadi seseorang 

mengenai jasa. 

2. Personal Need 

Kebutuhan yang dirasakan seseorang mendasar bagi kesejahteraannya juga 

sangat menentukan harapannya. 

3. Transitory Service Intensifiers 

Faktor ini merupakan faktor individual yang bersifat sementara (jangka 

pendek) yang meningkatkan sensitivitas pelanggan terhadap jasa. Faktor 

ini meliputi: 

a. Situasi darurat saat pelanggan sangat membutuhkan jasa dan ingin 

penyedia jasa dapat membantunya (misalnya jasa asuransi mobil 

saat terjadi kecelakaan lalu lintas). 

b. Jasa terakhir yang dikonsumsi pelanggan dapat pula menjadi 

acuannya untuk menentukan baik-buruknya jasa berikutnya. 
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4. Perceived Service Alternatives 

Merupakan persepsi pelanggan terhadap tingkat atau derajat pelayanan 

perusahaan lain yang sejenis. Jika konsumen memiliki beberapa alternatif, 

maka harapannya terhadap suatu jasa cenderung semakin besar. 

5. Self-Perceived Service Role 

Faktor ini adalah persepsi pelanggan tentang tingkat atau derajat 

keterlibatannya dalam mempengaruhi jasa yang diterimanya. Apabila 

konsumen terlibat dalam proses penyampaian jasa dan jasa yang terjadi 

tidak begitu baik, maka pelanggan tidak bisa menimpakan kesalahan 

sepenuhnya kepada pihak penyedia jasa. Oleh karena itu persepsi tentang 

derajat keterlibatannya ini mempengaruhi tingkat jasa yang bersedia 

diterimanya. 

6. Situational Factors 

Faktor ini terdiri atas segala kemungkinan yang bisa mempengaruhi 

kinerja jasa, yang berada di luar kendali penyedia jasa. Misalnya pada 

awal bulan biasanya suatu bank ramai dipenuhi para nasabahnya dan ini 

akan menyebabkan seseorang nasabah menjadi relative lebih lama 

menunggu. Untuk sementara nasabah tersebut akan menurunkan tingkat 

pelayanan minimal yang bersedia diterimanya karena keadaan ini 

bukanlah kesalahan penyedia jasa. 

7. Explicit Service Promises 

Faktor ini merupakan pernyataan (secara personal atau non-personal) oleh 

organisasi tentang jasanya kepada pelanggan. Janji ini bisa berupa iklan, 
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personal selling, perjanjian, atau komunikasi dengan karyawan organisasi 

tersebut. 

8. Implicit Service Promises 

Faktor ini menyangkut petunjuk yang berkaitan dengan jasa, yang 

memberikan kesimpulan bagi pelanggan tentang jasa yang bagaimana 

yang seharusnya dan akan diberikan. Petunjuk yang memberikan 

gambaran jasa ini meliputi biaya untuk memperolehnya (harga) dan alat-

alat pendukung jasanya. 

9. Word-of-Mouth 

Merupakan pernyataan (secara personal dan non-personal) yang 

disampaikan oleh orang lain selain organisasi (service provider) kepada 

pelanggan. Word-of-mouth biasanya cepat diterima oleh pelanggan karena 

yang menyampaikan adalah mereka yang dapat dipercayainya, seperti para 

pakar, teman, keluarga, dan publikasi media massa. 

10. Past Experience 

Pengalaman masa lampau meliputi hal-hal yang telah dipelajari atau 

diketahui pelanggan dari yang pernah diterimanya di masa lalu. Harapan 

pelanggan ini dari waktu ke waktu berkembang, seiring dengan semakin 

banyaknya informasi (nonexperimental information) yang diterima 

pelanggan serta semakin bertambahnya pengalaman pelanggan. 

 Harapan pelanggan bisa tidak terpenuhi karena adanya beberapa penyebab 

utama, yang beberapa diantaranya tidak dapat dikendalikan oleh penyedia jasa.  
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 Penyebab-penyebab tidak terpenuhinya harapan pelanggan digambarkan oleh 

Mudie, Peter, dan Angela Cottam (1993) dalam Tjiptono (2002:151) sebagai 

berikut: 

Gambar 2.2 

Penyebab Utama Tidak Terpenuhinya Harapan Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Tjiptono (2002:151) 
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dan pelanggan mengerti benar apa yang akan diberikan oleh penyedia jasa. 

  Dalam Fandy Tjiptono (2002:151), sebelum menggunakan suatu jasa, 
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maka apabila kinerja yang terjadi kurang dari harapan tersebut, maka pelanggan 

akan merasakan ketidakpuasan. 

Gambar 2.3 

Pengaruh Harapan Terhadap Kepuasan 

 

 

 

 

     

 

 

 

 Sumber: Tjiptono (2002:151) 

 

2.7.3 Strategi Kepuasan Pelanggan 
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mengenai pelanggan yang oleh perusahaan dianggap perlu dibina 

hubungan jangka panjang. Dengan tersediannya informasi semacam itu, 

maka diharapkan perusahaan dapat memuaskan para pelanggan secara 

lebih baik, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan 

sehingga terjadi pembelian ulang. 

b. Strategi superior customer service 

 Merupakan strategi dimana perusahaan berorientasi untuk menawarkan 

pelayanan yang lebih baik dari pada pesaing. Hal ini membutuhkan dana 

yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha gigih agar dapat 

tercipta suatu pelayanan superior. Akan tetapi perusahaan akan 

memperoleh manfaat yang sangat besar dari pelayanan yang lebih baik 

tersebut. 

c. Strategi unconditional guarantees 

 Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 

penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. Selain itu 

juga akan meningkatkan motivasi para karyawan untuk mencapai tingkat 

kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. 

d. Strategi penanganan keluhan yang efisien 

  Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang 

pelanggan yang tidak puas menjadi puas. Kecepatan dan ketepatan 

penanganan merupakan hal yang penting bagi terwujudnya kepercayaan 

pelanggan terhadap perusahaan. Karena semakin lama keluhan ditangani, 

maka pelanggan akan berfikir bahwa perusahaan tidak mampu 



 32 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. Semua pihak yang ada di dalam 

perusahaan berhak dan wajib turut campur dalam penanganan keluhan 

terutama pihak manajemen puncak. 

e. Strategi peningkatan kinerja perusahaan 

 Meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan pengukuran 

kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, memberikan pendidikan 

dan pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship, dan public relations 

kepada pihak manajemen dan karyawan, memasukkan unsur kemampuan 

untuk memuaskan pelanggan ke dalam sistem penilaian prestasi karyawan, 

dan memberikan empowerment yang lebih besar kepada para karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya. 

f. Menerapkan Quality Function Development (QFD) 

 Yaitu praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap 

kebutuhan pelanggan. QFD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan 

pelanggan menjadi apa yang dihasilkan organisasi. Dengan demikian, 

QFD memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan kebutuhan 

pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, 

dan memperbaiki proses hingga mencapai efektivitas maksimum. 

 

2.7.4 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Kotler (2005:72) mengidentifikasikan empat metode untuk mengukur 

kepuasan pelanggan yaitu sebagai berikut : 
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a. Sistem Keluhan dan Saran 

 Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) 

perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 

menayampaikan saran, pendapat, dan keluhan. Media yang digunakan bisa 

berupa kotak saran, kartu komentar, saluran telepon khusus bebas pulsa, 

dan lain-lain. semua informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat 

memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, 

sehingga memungkinkan untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk 

mengatasi masalah-masalah yang timbul. Akan tetapi karena metode ini 

bersifat pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai 

kepuasan atau ketidak puasan pelanggan. 

b. Survei Kepuasan Pelanggan 

 Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

penelitian survai, baik survai melalui pos, telepon, maupun wawancara 

pribadi. Melalui survai, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan 

umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberi tanda 

positif  bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

c. Belanja Siluman 

 Dalam hal ini perusahaan menyuruh orang-orang tertentu sebagai pembeli 

keperusahaan lain atau ke perusahaan sendiri. Pembeli-pembeli misteri ini 

melaporkan keunggulan dan kelemahan pelayanan. Juga melaporkan 

segala sesuatu yang bermanfaat sebagai bahan mengambil keputusan oleh 

manajemen. Bukan hanya orang-orang yang disewa untuk menjadi 

pembeli bayangan tetapi juga manajer sendiri harus turun ke lapangan, 
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belanja ke toko saingan dimana ia tidak dikenal. Pengalaman manajer ini 

sangat penting karena data dan informasi yang diperoleh langsung dialami 

sendiri. 

d. Analisis Pelanggan Yang Hilang 

 Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal 

itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan dan 

penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, 

tetapi pemantauan tingkat kehilangan pelanggan juga penting, di mana 

peningkatan kehilangan pelanggan menunjukkan kegagalan perusahaan 

dalam memuaskan pelanggannya. 

Pengukuran kepuasan pelanggan harus dilakukan secara terus menerus sebab 

keadaan pelanggan terus berubah-ubah. Hal ini bertujuan  agar perusahaan dapat 

terus mempertahankan atau meningkatkan kepuasan pelanggan dalam kondisi 

yang terus berubah.  

 

2.8 Kerangka Pikir Konseptual 

 Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan 

pelanggan, karena kualitas pelayanan yang baik memberikan dorongan kepada 

pelanggan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan perusahaan. 

Hubungan jangka panjang tersebut akan membawa keuntungan bagi perusahaan.  

 Kualitas pelayanan yang baik akan terwujud jika kepuasan pelanggan 

dapat tercapai, dimana kepuasan pelanggan akan tercapai bila tingkat kepentingan 
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didasarkan pada harapannya terhadap perusahaan terpenuhi, dalam arti perusahaan 

dapat menunjukkan kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. 

 Untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, perusahaan harus 

mengevaluasi kualitas pelayanannya secara terus menerus untuk mengetahui 

sejauh mana perusahaan dapat memenuhi harapan pelanggan. Dengan adanya 

evaluasi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga 

pada akhirnya akan tercipta kepuasan pelanggan. 

 Di dalam memberikan jasa pelayanan yang baik kepada pelanggannya 

terdapat lima kriteria penentu kualitas pelayanan jasa, yaitu bukti fisik, keandalan, 

daya tanggap, jaminan, dan empati. Kelima kriteria tersebut menjadi acuan dalam 

kerangka pikir konseptual penelitian ini dan hasil dari penelitian ini akan 

dijadikan saran dan masukan bagi pihak perusahaan untuk dijadikan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan kedepan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya 
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Gambar 2.4 

Kerangka Pikir Konseptual 
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